
Geachte leden van de Gemeenteraad,

Heeft Raalte een Raad die voor veiligheid gaat? Met deze leus kwamen wij in 
december bij u met onze dringende oproep om de verkeersveiligheid op de 
Ceintuurbaan te verbeteren. 
Vanavond maken wij graag gebruik van het spreekrecht bij de verkeersagenda. 

 We hebben onderzoek gedaan, metingen verricht, analyses gemaakt, 
rapportages opgesteld en gesproken met de raadsleden. We hebben duidelijke 
analyses gemaakt en laten zien dat we sterke en duidelijke argumenten hebben. 
Wij hebben het gevoel dat de gemeente ons standpunt niet serieus neemt. Wat 
moeten we nog meer doen om ervoor te zorgen dat de gemeente onze zorgen 
deelt en wil helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren? 

De stukken en de rapportage bij de agenda hebben we gelezen. Wat ons met 
name opvalt is dat de gemeente de top 10 heeft samengesteld op basis van een 
online enquete. Dit baart ons erg veel zorgen. Houdt dit dan ook in dat punten 
die telefonisch, per brief of via andere lijnen bij de gemeente terecht komen, 
buiten dit onderzoek zijn gehouden? Dat kan niet de bedoeling zijn! Bovendien 
zijn de onderzoeksgegevens niet gedeeld met belanghebbenden. Hoeveel punten
zijn er binnengekomen? Door hoeveel mensen zijn de enquetes ingevuld? Welke 
resultaten zijn hieruit gehaald? Op basis van een rapport zonder achterliggende 
gegevens kunnen wij niet oordelen of de top 10 op een eerlijke manier tot stand 
is gekomen. 

Het rapport zoals we dat nu hebben, maakt duidelijk dat de gemeente staat voor 
fysieke maatregelen. Dat is wat ons betreft hard nodig. Wij zeggen niet dat 
andere wegen in de gemeente niet moeten worden aangepakt, maar wij vinden 
wel dat de Ceintuurbaan in de top 10 thuishoort. De straat is een van de drukste 
straten in Raalte waar de fietsers de grootste gebruikers zijn. Dat het gedrag 
moet worden beïnvloed mag duidelijk zijn en moet onderdeel zijn van het plan 
om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ongevalsgegevens zijn niet de enige 
punten die de onveiligheid aangeven, ook de beleving van omstanders speelt een
hele grote rol. De signalen vanuit de buurt liegen er niet om, maar toch is de 
beleving volledig ingevuld door de intellectuele genieën van de gemeente. 

Uit de meegestuurde kaart hadden we moeten kunnen zien welke onveilige 
punten in de gemeente bestaan. Maar helaas … zo’n flutkaart kunnen we niets 
mee. De kaart is volstrekt onduidelijk. De kaart is zo gemaakt dat de gemeente 
zelf kan uitkiezen welke thema’s men naar voren wil schuiven. Duidelijke 
informatie kan hier niet uitgehaald worden. 

Wat de snelheidsanalyse betreft vermeldt het rapport duidelijk dat wanneer de 
gereden snelheid hoger ligt dan de geldende maximumsnelheid, er een grotere 
kans is op ongevallen. De actiegroep van de Ceintuurbaan heeft door zelf goede 
metingen te verrichten, toch duidelijk laten zien dat de snelheid op de 
Ceintuurbaan veel te hoog ligt. Bovendien liet de remwegdemonstratie op 30 
maart jl. duidelijk zien dat wanneer de snelheid op 50 km per uur ligt, de remweg
zo lang is dat menig kind overhoop zou worden gereden. Dan is het toch klip en 
klaar dat de Ceintuurbaan voldoet aan de doelgroep waar de snelheidsanalyse op
doelt. 

Ook laat het rapport zien dat wanneer een weg of kruispunt niet voldoet aan 
inrichtingsrichtlijnen, de kans op een ongeval groter is. De Ceintuurbaan is dan 



wel een ontsluitingsweg, maar de realiteit is dat fietsers de hoofdgebruikers zijn. 
De inrichtingsrichtlijnen voldoen dus overduidelijk niet aan de realiteit.

Wanneer het geld het probleem zou zijn voor de gemeente, kan dan niet ook 
gekeken worden naar de verspillingen die de gemeente doet? Waarom is bij 
Tijenraan een fietsstraat aangelegd in het verleden, terwijl dit nu is ingericht als 
doodlopende weg? 

Heeft de gemeente het persbericht van de provincie van 30 januari jl. niet 
gelezen? Gedeputeerde Staten wil in 2019 een bedrag van 21 miljoen euro 
beschikbaar stellen voor gemeentelijke projecten op onder andere het gebied 
van verkeersveiligheid en beïnvloeding? Ik roep jullie dan ook op om bij de 
provincie subsidie aan te vragen voor de Ceintuurbaan. Een beter voorbeeld van 
een gemeentelijk project waarbij de oplossing heel breed wordt gedragen door de
burgers, is niet te bedenken. 
Laat u maar zien dat u geen moeite heeft om de prioriteiten duidelijk te krijgen. 
Zoals het er nu uitziet is de verkeersagenda in Raalte een klassenstrijd 
geworden, waarbij de partijen hun eigen belangen dienen. 

Ons plan hoeft helemaal niet duur te zijn. Geef ons gewoon wat geld, zodat we 
zelf verf en borden kunnen kopen en geef ons de voorwaarden waaraan een 
fietsstraat moet voldoen. Dan doen we het zelf wel. Zijn we vermoedelijk voor 
1/20e van de originele prijs klaar! 

Dan is de weg klaar, de prijs is enorm laag gebudgetteerd en de burgemeester is 
van harte welkom om een lintje door te knippen. 
Burgerparticipatie ten top! 

Graag horen wij uw reactie. Wij verzoeken u vriendelijk dit in drievoud, vergezeld 
van een online enqueteformulier bij ons in te dienen, waarna wij hier na een 
besluittermijn van zes weken op terug komen.
Het moge duidelijk zijn dat dit niet hoeft, wij dienen immers niet de ambtenarij …

Dank u voor uw tijd! 


